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I. Témav{laszt{s 

A XIX. sz{zad végén a magyar katolicizmus szellemi elitjének körében felélénkült az 

érdeklődés az egyh{zi sajtó kérdése ir{nt, amit cikkek, tanulm{nyok és polémi{k hosszú 

sora jelez. Az elméleti erőfeszítéseket gyakorlati lépések, t{rsadalmi szervezetek 

létrehoz{sa követte, amelyek fő célja a katolikus sajtóp{rtol{s szervezése és a 

versenyképes egyh{zi sajtó megteremtése volt. 

A kialakuló sajtómozgalom szervezeti kereteit egym{ssal laza kapcsolatban {lló 

egyesületek adt{k, amelyekre az alkalmankénti együttműködés és a részletkérdésekről 

folytatott éles vit{k egyar{nt jellemzőek voltak. Ennek ellenére m{r a kort{rsak is 

haszn{lt{k a sajtómozgalom kifejezést, ami jelzi, hogy a különböző csoportokat egy 

összefüggő rendszer alkotórészeiként fogt{k fel. A legsikeresebb szervezetek a katolikus 

közélet alapintézményei közé emelkedtek, és hosszú ideig tevékenyek maradtak: a 

sajtóhölgyek 1911-ben létrehozott mozgalma még a m{sodik vil{gh{ború éveiben is 

működött, az Orsz{gos P{zm{ny Egyesület pedig 1949-ben tartotta utolsó közgyűlését. A 

sajtómozgalom legfontosabb v{llalkoz{sa, a Központi Sajtóv{llalat 1944 decemberében 

jelentette meg utolj{ra lapjait, de újj{szervezésére még a koalíciós években is történtek 

kísérletek. 

A sajtótörténeti művek, illetve hazai katolicizmus történetével foglalkozó munk{k 

többnyire csak a tényközlés szintjén, néh{ny visszaemlékezés alapj{n adnak 

pillanatképeket a mozgalomról. Pedig a hagyom{nyos sajtótörténeti kereteken túllépő 

elemzés {ltal{nos t{rsadalomtörténeti szempontból is tanuls{gos lehet, a katolikus 

egyesületek vizsg{lat{t pedig sokan tartj{k a katolicizmus-kutat{s egyik legfontosabb 

feladat{nak. Ezért indokoltnak tűnt, hogy dolgozatomban ezt a tém{t kíséreljem meg 

feldolgozni. 

A sajtómozgalom története nem csup{n önmag{ban véve érdekes, hiszen a 

versenyképes egyh{zi sajtó megteremtésével kapcsolatos törekvések folyamatosan 

összekapcsolódtak a katolikus identit{s megerősítésének sz{ndék{val. A modernit{s 

viszonyai között a felekezeti öntudat újrafogalmaz{s{ra törekedő katolikusok kiemelt 

fontoss{got tulajdonítottak közösségük megjelenítésének a kor médi{j{ban. Ennek 

sikerétől az egyh{zhoz való kötődések megerősítését és politikai befoly{suk növekedését 

remélték. A sajtómozgalom történetének megismerése ezért a katolikus közéleti identit{s 

jobb megértéséhez is hozz{j{rulhat. 

A sajtómozgalom szereplőinek tevékenységét sz{mos tényező befoly{solta, amelyek 

közül a püspöki kar t{mogat{sra való hajlandós{ga, a politikai katolicizmus aktu{lis 

érdekei, az {llami sajtópolitika, a többi felekezettel való viszony, illetve a sajtópiaci helyzet 
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voltak a legfontosabbak. Munk{mban arra szeretnék kísérletet tenni, hogy folyamat{ban 

vizsg{lva t{rjam fel a sajtómozgalom működését, figyelemmel követve a fenti tényezők 

hat{sait. 

A sajtómozgalom története természetesen sz{mos ponton kapcsolódik össze a 

katolikus sajtóéval, hiszen a jelentősebb org{numok kiadói rendszeresen szerveztek 

kamp{nyokat lapjaik t{mogat{s{ra, illetve a sajtómozgalom vezetői maguk is gyakran 

v{llalkoztak új lapok alapít{s{ra. A kor legfontosabb katolikus kiadója, a Központi 

Sajtóv{llalat (KSV) is ilyen kezdeményezésből fejlődött ki. Ez indokolja, hogy munk{mban 

nagy súlyt fektessek a v{llalat történetének főbb eseményeire, hiszen a KSV létrehoz{sa és 

működtetése a sajtómozgalom egyik csoportj{nak a fő célkitűzése volt. 

A kezdő időpontot az első jelentősebb szervezet, az Orsz{gos P{zm{ny Egyesület 

1896-os megalakul{sa jelenti. Az 1932-es z{ró évsz{m kiv{laszt{s{t a terjedelmi korl{tokon 

kívül az indokolja, hogy a sajtómozgalom belső élete az Actio Catholica megalakul{s{val 

ekkor érkezett új szakasz{hoz. A sajtómozgalom története azonban egészen az 1940-es 

évek végéig, a közéleti pluralizmus teljes felsz{mol{s{ig tov{bb folytatódott. 

II. A forr{sok és a szakirodalom 

A forr{sadotts{gokat a levélt{ri adatok viszonylagos szűkössége és a sajtó szinte 

{ttekinthetetlen bősége jellemzi. A sajtómozgalom szervezeteinek iratait nem kímélték a 

történelem viharai. A Katolikus Sajtóhölgybizotts{g központj{t 1919-ben a 

prolet{rdiktatúra emberei hordt{k szét, a P{zm{ny Egyesület iratt{ra 1945-ben az ostrom 

alatt semmisült meg, a meghat{rozó jelentőségű jezsuita rend dokumentumai pedig az 

1950-es feloszlat{skor szóródtak szét. Semmit sem lehet tudni a Központi Sajtóv{llalat 

iratanyag{nak a sors{ról, amely a Főv{rosi Levélt{r rendezetlen anyag{ból esetleg még 

előkerülhet. A Magyar Orsz{gos Levélt{rban szintén csak hézagosan maradt fenn az 

{llami sajtóir{nyít{st végző miniszterelnöki sajtóiroda irattermése.  

A téma legfontosabb forr{sait az Esztergomi Prím{si Levélt{r szolg{ltatja, hiszen a 

sajtómozgalom különböző tényezői sz{m{ra döntő fontoss{ggal bírt a hazai egyh{z 

fejének megnyerése. Ezt egészíti ki a Székesfehérv{ri Püspöki Levélt{r anyaga, amely 

annak ellenére is fontos adalékokkal szolg{l, hogy a sajtómozgalomban jelentős szerepet 

j{tszó Proh{szka Ottok{r püspök viszonylag kevés iratot hagyott az utókorra. Szintén 

jelentős forr{sként vehető sz{mba a Központi Sajtóv{llalat lapjait 1921–1922-ben ir{nyító 

T{pay-Szabó L{szló levelezése, amelyet az Orsz{gos Széchényi Könyvt{r őriz. 
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A nyomtatott forr{sok hatalmas mennyiségben {llnak rendelkezésre, amelyek közül 

természetesen a sajtó a legfontosabb. Az anyag mag{ban foglalja a sajtómozgalomhoz 

kötődő szervezetek saj{t időszaki kiadv{nyait, a katolikus sajtó hírad{sait és 

komment{rjait, illetve a nem egyh{zi sajtóban megjelent cikkeket is. 

A katolikus sajtótermékek közül a sajtómozgalom szervezőihez kötődő org{numok a 

legfontosabbak. Így az 1907-től kiadott M{ria Kongreg{ció című egyesületi közlöny, amely 

rendkívül sok adatot közöl a jezsuita rendnek a sajtóval kapcsolatos nézeteiről. Hasonlóan 

jelentős a Bangha Béla jezsuita atya {ltal alapított Magyar Kultúra, illetve a szintén jezsuita 

kiad{sú, hitbuzgalmi org{numként megjelentetett A Szív című org{num. A p{ter {ltal 

alapított sajtóhölgymozgalom 1916 és 1919 között A Sajtó címmel adott ki havilapot, 

amely 1929-től Sajtószemle címmel jelent meg újra. 

A jezsuita rendtől független lapok közül a legtöbb inform{ciót az Egyh{zi Közlöny 

adja, amely a dualista korszakban a klérus legfontosabb org{numa volt, szerkesztője, 

Gerely József pedig a sajtómozgalom vezetői közé tartozott. A hetilap szerepét a 

vil{gh{ború ut{n az Egyh{zi Lapok Papok Közlönye című org{num vette {t. Ezeken kívül 

még sz{mos m{s hetilap – péld{ul a Religio, a Katolikus Szemle, a Magyar Szemle – is 

t{rgyalta időről időre a sajtó problém{it. A katolikus napilapok közül az 1902-től egészen 

1944-ig fenn{lló krajc{ros népújs{g, az Új Lap, a dualizmus kor{ból a Magyar [llam és az 

Alkotm{ny, az 1919 ut{ni korszakból pedig a Központi Sajtóv{llalat lapjai, a Nemzeti 

Újs{g és az Új Nemzedék szolg{ltatj{k a legfontosabb inform{ciókat. 

A nem katolikus lapok szintén figyelemmel kísérték a sajtómozgalom történéseit. 

Különösen az integralista katolikusok {ltal a „destruktív szellem” terjesztőjeként 

k{rhoztatott Az Est közölt – gyakran helyt{llónak bizonyuló – bennfentes értesüléseket.  A 

KSV alapít{s{val és belső viszonyaival kapcsolatban a Népszava és a Vil{g hírei is 

figyelmet érdemelnek. Az 1919 ut{ni bécsi emigr{ns sajtó közlései viszont kevésbé 

bizonyultak megbízhatónak. 

A forr{sok m{sik fontos csoportj{t alkotj{k a sajtómozgalom vezetőiről készült 

életrajzok. A legfontosabb Nyisztor Zolt{n Bangha-életrajza. Nyisztor Bangha 

tanítv{nyaként tudatosan v{llalta, hogy az {ltala rajzolt kép szubjektív. Az apologetikus 

hangvételű munka a p{ter jelentőségét a destruktív korszellemmel szembeni keresztény 

ellenmozgalom vezetésében és a katolikus öntudat ébresztésében l{ttatta. Ez a felfog{s a 

magyar{zata annak is, hogy a szerző teljességgel elhallgatta a p{ter {ltal 1921-22-ben a 

Központi Sajtóv{llalat vezetésében végrehajtott fordulatot. 

A magyar katolikus sajtó története – hasonlóan a hazai sajtótörténet egészéhez – nem 

tartozik a gyakran kutatott területek közé. A kérdést a szakirodalom {ltal{ban egyéb 

tém{kkal összefüggésben, kis terjedelemben elemzi. A legfontosabb sajtótörténeti munka 
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Dezsényi Béla fejlődéstörténeti v{zlata 1943-ból, amely a XIX. sz{zad liber{lis polg{ri 

sajtój{val szemben{lló katolikus sajtót a vil{gnézeti pluralizmus hordozójaként és a 

sajtószabads{g gyakorlati letéteményeseként mutatta be. Dezsényi azt az elkülönülési 

folyamatot írta le, amelynek sor{n a tiszt{n hitbuzgalmi és az egyh{zi t{rsadalom igényeit 

kielégítő, védekező alap{ll{sú lapokból kialakultak az egyh{zi napilapok, a p{rtsajtó, majd 

az első vil{gh{ború ut{n a tömegek megszólít{s{ra képes napisajtó. 

Dersi Tam{s az 1970-években több munk{j{ban foglalkozott – természetesen 

marxista elméleti keretben – a sz{zadforduló katolikus lapjaival. Szabó Miklós a politikai 

katolicizmus sajtótörekvéseit a polg{ri radik{lisok kihív{s{ra adott v{laszként mutatta be, 

Gergely Jenő pedig a politikai katolicizmusról írt munk{j{ban dolgozta fel Bangha Béla 

tevékenységét. A rendszerv{lt{st követően megélénkült az érdeklődés a téma ir{nt. Ezt 

jelzi Szolnoky Erzsébet – viszonylag kevés újdons{ggal szolg{ló – Bangha-életrajza, Rónay 

L{szló szöveggyűjteménye, valamint Gergely Jenő monogr{fi{ja, amely külön alfejezetben 

t{rgyalta a sajtó és a Központi Sajtóv{llalat kérdését. Legújabban jelentősek a politológiai 

szempontú megközelítések is, köztük Enyedi Zsolt és Kiss M{ria Rita munk{i. Az új 

forr{skiadv{nyok közül a legfontosabb a püspöki kar tan{cskoz{sainak jegyzőkönyveit 

közreadó, Beke Margit {ltal szerkesztett kötet. 

III. Szerkezet 

A disszert{ció hét nagy egységre tagolódik. A bevezetés indokolja a témav{laszt{st, 

valamint {ttekinti a forr{sokat és a fontosabb szakirodalmi műveket. A m{sodik fejezet a 

hazai katolikus sajtó moderniz{lód{si törekvéseit és a sajtómozgalom kezdeteit ismerteti. 

A harmadik egység h{rom alfejezete a sajtómozgalom intézményesülését t{rgyalja, leírja 

az Orsz{gos P{zm{ny Egyesület, a Katolikus Sajtóegyesület és a sajtóhölgybizotts{gok 

létrejöttét, elemzi működésük kezdeti szakasz{nak jellegzetességeit, bemutatja az 

egyesületek eredményeit és tevékenységük korl{tait. A negyedik egység az első 

vil{gh{borúnak a mozgalom tevékenységére gyakorolt hat{sait elemezi. Az ötödik rész a 

Központi Sajtóv{llalat létrehoz{s{nak folyamat{t t{rja fel. Bemutatja az alapít{st megelőző 

1917-es sajtóvit{t, a püspöki kar {ll{spontj{t, a v{llalat megalapít{s{nak előkészítését és 

részvényjegyzési kamp{ny{t, sz{mba veszi a Katolikus Népp{rt reakciój{t, a v{llalat 

közéleti fogadtat{s{t, valamint t{rgyalja a szervezők lapindít{si törekvéseit.  A hatodik 

rész a sajtómozgalom és Központi Sajtóv{llalat 1919–1922 közötti történetét t{rja fel. Az 

utolsó fejezet a sajtómozgalom történetét 1932-ig követi, bemutatva a KSV megmentésére 
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tett intézkedéseket, a sajtóhölgyek mozgalm{nak újj{szervezését és a szervezett 

sajtóp{rtol{s beillesztését az Actio Catholica kereteibe. 

IV. Eredmények 

Az első feladatot a szervezeti keretek megismerése és a különböző egyesületek 

egym{shoz való viszony{nak felt{r{sa jelentette. Az 1896-ban létrejött Orsz{gos P{zm{ny 

Egyesület a katolikus írók és újs{gírók érdekvédelmi szervezete volt. Azonban – ahogyan 

azt a Védőiroda tevékenysége megmutatta – a katolicizmus {ltal{nos érdekeinek védelme 

mellett is elköteleződött. Az újs{gírók loj{lisan viszonyultak az egyh{zhoz, hat{rozottabb 

kritik{t csak 1917–1918 folyam{n, a Központi Sajtóv{llalat alapít{s{t övező vit{kban 

fogalmaztak meg. Az egyesület a szakmai érdekek védelmében a többi újs{gírói 

szervezettel is együttműködött. Ezek a kapcsolatok 1919-ben megszakadtak ugyan, de 

1922-től ismét helyre{lltak. 

Az egyesület tags{ga Gerely József vezetésével aktívan részt vett 1908-ban az osztr{k 

Piusverein mint{j{t követő Katolikus Sajtóegyesület megalapít{s{ban, amely az egyh{zi 

sajtótermékek t{rsadalmi t{mogat{s{nak megszervezésére tett kísérletet. A Proh{szka 

Ottok{r {ltal vezetett egyesület a sajtóvas{rnapok szervezésével biztosított anyagi 

forr{sokat egyes lapok – elsősorban az Alkotm{ny és az Új Lap – sz{m{ra a szakmai 

feltételek javít{s{hoz. Valóban hatékony működését azonban szinte lehetetlenné tette a 

helyi szervezetek hi{nya, illetve a paps{g sz{mottevő részének közönye. A gyűjtések 

szervezése mellett elsikkadt a m{sik fő cél, a lapokat t{mogató propaganda szervezése. 

A sajtómozgalomban m{r a sz{zadforduló óta jelen volt az igény a középoszt{ly női 

tagjainak bevon{s{ra, ez azonban csak 1911-ben valósult meg. Bangha Béla jezsuita p{ter a 

Katolikus Sajtóegyesület autonóm szerveként alapította meg a Katolikus Hölgyek 

Sajtóbizotts{g{t. Ennek helyzetét megkönnyítette, hogy a rend {ltal szervezett M{ria 

kongreg{ciók t{rsadalmi b{zis{ra t{maszkodhatott. A hitbuzgalmi mozgalom közéleti 

felhaszn{l{sa ugyanakkor időnként feszültségeket okozott a rendben. A sajtóhölgyek fő 

célja a katolikus lapok népszerűsítése és a terjesztés megszervezése volt, 1918-ban pedig 

jelentős szerepet j{tszottak a Központi Sajtóv{llalat részvényjegyzésének lebonyolít{s{ban. 

A vil{gh{borút követően csak a P{zm{ny Egyesület tevékenysége maradt 

folyamatos. A Katolikus Sajtóegyesület munk{ja megszakadt. A sajtóhölgyek 1919–1921 

folyam{n még élénken részt vettek a KSV t{mogat{s{ban. Működésüket azonban később 

lefékezte az „{ltal{nos keresztény” szellemiségű nőmozgalmak előretörése, valamint 
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Bangha Béla római t{volléte. A szervezet újj{alakít{sa és a sajtóhölgyek ön{lló orsz{gos 

egyesületének létrehoz{sa csak 1928-ban történt meg, amikor a katolikus lapok ismét 

egyre nagyobb propagand{ra szorultak. 

A Sajtóhölgybizotts{g vezetői az Actio Catholica 1932-es megalakít{sakor igyekeztek 

intézményes befoly{st szerezni a sajtószakoszt{ly vezetésére, kísérletük azonban 

sikertelen maradt. Az AC létrejöttével elvileg megteremtődtek az egész orsz{gra kiterjedő, 

egységesen ir{nyítható sajtóp{rtol{s feltételei. A gyakorlatban azonban a szervezet 

akcióképessége a helyi vezetők elkötelezettségétől függött, akik viszont {ltal{ban nem a 

sajtóügyet tartott{k a legfontosabbnak. Az AC sajtószakoszt{ly{nak vezetői pozíciój{t 

Bangha p{ter csak Turi Béla 1933-as visszavonul{sa ut{n nyerhette el. 

A disszert{ció megvizsg{lta a sajtómozgalom és a politikai katolicizmus viszony{t. 

Az 1890-es években az egyh{zpolitikai reformok ellen tiltakozó csoportok a német 

Centrum mint{j{ra saj{t sajtóorg{numok megteremtésére törekedtek, és m{r ekkor 

bojkottfelhív{sokat fogalmaztak meg a liber{lis vil{gnézetű „rossz” sajtó ellen. A tiltakozó 

mozgalmakból létrejövő Katolikus Népp{rt saj{t org{numainak kiad{sa sor{n nagyban 

t{maszkodhatott a Katolikus Sajtóegyesület anyagi segítségére, ezért igyekezett 

megvédeni kedvező pozícióit. A katolikus mozgalmon belül időről időre felmerült az 

igény a p{rtpolitik{tól független egyh{zi napilapok indít{sa ir{nt, azzal a megfontol{ssal, 

hogy ezek sikeresebben szólíthatj{k meg a katolicizmushoz laz{bban kötődő rétegeket. A 

Népp{rt egészen 1918-ig sikeresen akad{lyozta meg ezeket a törekvéseket. A p{rt a 

Bangha Béla vezette KSV létrehoz{s{t m{r nem volt képes megg{tolni, ezért 1918 tavasz{n 

együttműködési meg{llapod{st kötött a szervezőkkel. A p{rtlapok t{mogatt{k a 

Sajtóv{llalatot, amely cserében kötelezettséget v{llalt azok anyagi megsegítésére. A két 

csoport között azonban bizalmatlan maradt a viszony, és a KSV 1918 októberében 

felmondta a meg{llapod{st. 

A KSV lapjainak tényleges megindul{sa csak 1919 szeptemberében történhetett meg. 

A gyökeresen megv{ltozott politikai körülmények között Bangha eredeti elképzeléseivel 

szemben a p{rtoktól való függetlenség érvényesítése helyett az újonnan létrejött 

keresztény p{rt politik{j{nak szolg{lat{ba {lltak. A KSV lapjai 1921-ig t{mogatt{k a 

hivatalos keresztény-nemzeti korm{nypolitik{t, terjesztették annak ideológi{j{t, és fontos 

részt v{llaltak a „destruktív” sajtó ellen indított 1920–1921-es kamp{nyokban. A lapok 

azonban m{r ekkor is kifejezésre juttatt{k a legitimizmus ir{nti rokonszenvüket. A 

vezetőség 1921 októberében a liber{lis katolicizmust képviselő Szabó L{szló főszerkesztői 

kinevezésével szakított a keresztény-nemzeti politika szabadkir{lyv{lasztó csoportj{val. 

A KSV vezetésében az 1922 tavasz{n megtörtént tőkeemeléssel a legitimista 

arisztokrat{k Zichy J{nos vezette csoportja szerzett döntő befoly{st. A v{llalat lapjai a 
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Zichy {ltal vezetett keresztény p{rt szolg{lat{ba {lltak. Az 1930-as évekre a népszerűtlen 

korm{nyintézkedéseket sok{ig t{mogató, karakterét vesztő p{rt egyre rosszabb helyzetbe 

került. Az integralista katolikusok körében ezért ismét megjelent az elképzelés, hogy a 

katolikusok szélesebb rétegeinek megszólít{s{ra a p{rthoz kötődő KSV helyett politikailag 

független lapokra lenne szükség. 

A sajtómozgalom sz{m{ra döntő jelentőségű volt az egyh{zi hierarchia jóindulata. 

B{r az egyh{zpolitikai törvénykezést követő korszakban a főpapi kar elvileg elismerte a 

professzion{lis egyh{zi sajtó fontoss{g{t, de ennek megteremtésére nem lépett fel 

egységesen. 

A sajtó t{mogat{s{ra azokban az időszakokban tettek komolyabb prób{lkoz{sokat, 

amikor az egyh{zi érdekérvényesítés lehetőségei csökkenni l{tszottak, vagy az {llammal 

való kapcsolatok megroml{ssal fenyegettek. A kötelező sajtóvas{rnapok elrendelése a 

legtöbb egyh{zmegyében 1909 folyam{n történt meg, amikorra vil{goss{ v{lt a Katolikus 

Népp{rt helyzetének roml{sa. A püspöki kar 1911-ben, a p{rt meggyengülésére tekintettel 

döntött a p{rt és org{numainak rendszeres segélyezése mellett. 1918-ban a vil{gh{ború 

következményeként előrehaladó t{rsadalmi dezintegr{ció lehetséges hat{sainak 

felismerése vezetett arra sz{mos főpapot, hogy t{mogassa az egyh{zi érdekek mellé 

szélesebb t{rsadalmi h{tteret gyűjteni kív{nó KSV-t. 

A Tan{csközt{rsas{g tapasztalatainak fényében 1919-től némileg felértékelődött a 

sajtó szerepe a püspöki kar szemében. A legitimista arisztokrat{k tőkeemelését követően 

azonban mégsem tett lépéseket saj{t befoly{s{nak megőrzésére a KSV-ben. A bethleni 

konszolid{ció megindul{sa ut{n a sajtót m{r nem tekintették döntő fontoss{gúnak. A 

korszakban hozott zsinati hat{rozatok szintén arra mutatnak, hogy a sajtóp{rtol{st csak 

Proh{szka Ottok{r és Zichy Gyula kalocsai érsek tartotta valóban jelentős kérdésnek. A 

főpapok 1926-tól viszont r{kényszerültek a v{llalat rendszeres anyagi t{mogat{s{ra. 

Ebben a frank-ügy következményei, a katolicizmus presztízsének védelme mellett a 

legdöntőbb szempontot a keresztény p{rt érdekei és a Bethlen-korm{ny elv{r{sai 

jelentették. 

A püspöki kar a t{rgyalt korszakban két alkalommal v{llalta fel a katolikus sajtó 

t{mogat{s{t. Az 1911-es kísérlet a fizetési fegyelem hi{nya és a népp{rti sajtó csalód{st 

keltő ir{nyvonala miatt 1915-re összeomlott. B{r az 1926-os hat{rozat végrehajt{sa szintén 

sz{mos nehézséggel j{rt, {m az ekkor bevezetett sajtót{mogat{si rendszer, módosít{sokkal 

ugyan, de hosszabb t{von is fennmaradt. 

A sajtómozgalom szerepet j{tszott a katolikus felekezeti identit{s form{lód{s{ban. A 

dualizmus korszak{ban a mozgalom szószólói az egyh{zi sajtó olvas{s{t az öntudatos 

katolicizmus egyik döntő feltételének tartott{k. Arra bíztatt{k a híveket, hogy lapjaik 



9 

kiv{laszt{s{val is hozz{k környezetük tudom{s{ra elkötelezettségüket, v{llalva az ezzel 

j{ró esetleges t{rsadalmi h{tr{nyokat. A katolicizmus felv{llal{s{t nem csup{n a liber{lis 

vil{gnézettel, hanem a többi felekezet híveivel szemben is szükségesnek tartott{k. 

Ez a helyzet 1918-ra v{ltozott meg, amikor a KSV részvényjegyző kamp{ny{nak 

szervezői, politikai motiv{cióikat követve, m{r nem a katolikus, hanem a „keresztény” 

érdekek védelméhez kértek t{mogat{st, összefog{st hirdetve a „destrukció” ellen a 

protest{ns felekezetekkel. A sajtómozgalom Bangha-féle csoportja, igazodva a keresztény-

nemzeti jelszavakhoz, 1921-ig az {ltal{nos kereszténységet hirdette, miközben a katolikus 

integralist{k egy része m{r ekkor kételyeit hangoztatta a „vall{si közömbösséget terjesztő” 

ir{nyzattal szemben. A kir{lykérdés 1921-es kiéleződését követően Bangha Béla maga is 

szembefordult az {ltal{nos kereszténységgel, amelynek célj{t ekkortól m{r a protest{ns 

felekezetek „túlzott” {llami befoly{s{nak elkendőzésében vélte felfedezni. A Bangha {ltal 

a húszas évek végén újj{szervezett sajtóhölgybizotts{gok egyértelműen igyekeztek 

fellépni az {ltal{nos kereszténység ellen, és arra is kísérletet tettek, hogy a hitéleti 

kötelezettségeket elutasító „érdekkatolikusokat” kiszűrjék a közösségből. A korm{ny 

anyagi t{mogat{s{tól erőteljesen függő KSV viszont többnyire tartotta mag{t a felekezeti 

béke igényének hangoztat{s{hoz. A harciasabb katolikus megnyilv{nul{soknak ink{bb a 

vidéki sajtó, illetve a folyóiratok adtak helyet. 

A sajtómozgalom tudatosan alkalmazta a propaganda eszközeit. A P{zm{ny 

Egyesület és a Katolikus Sajtóegyesület kezdetben kultur{lis rendezvényekkel igyekezett 

megszólítani a közönséget. Emellett 1908–1909-től megjelentek az éves gyakoris{ggal 

megtartott sajtóvas{rnapok, amelyek sikere azonban a – központi erőfeszítések ellenére – 

sokszor nem eléggé motiv{lt pléb{nosoktól függött. A sajtópropagand{ba a 

hölgybizotts{gok megjelenése hozott új módszereket. A kor{bbiakn{l rendszeresebben 

működő szervezet eszközt{ra a régi metódusok mellett mag{ba foglalta a magas 

t{rsadalmi presztízsű hölgyek munk{j{t, a lapok {rusít{s{nak megszervezését, agit{ciós 

folyóirat kiad{s{t és sajtószíndarabok bemutat{s{t. A vil{gh{ború éveiben karitatív 

tevékenységüket is a katolikus eszmeterjesztés szolg{lat{ba {llított{k. 

A katolikus sajtópropaganda legnagyobb eredményét a KSV 1918-as 

részvényjegyzése sor{n érte el. Ebben a klérus megnövekedett tettrekészsége és az 

alaposan előkészített, sokféle eszközt felhaszn{ló, keresztény-nemzeti jelszavakat 

hangoztató kamp{ny mellett a megújult érvelés j{tszott szerepet, amely hasznot hozó 

befektetésként hirdette a v{llalkoz{st. A kiugróan sikeres gyűjtést viszont visszaesés 

követte, és a klérus többsége a húszas évektől többnyire nem tulajdonított kiemelt 

jelentőséget a sajtó kérdésének. Annak ellenére sem, hogy a többek között Proh{szka 

Ottok{r {ltal is képviselt új lelkip{sztori eszmény, amely a hívekkel fenntartott közvetlen 
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személyes kapcsolaton alapult, a hívők olvas{si szok{sainak a befoly{sol{s{t is fontosnak 

tartotta volna. 

A sajtómozgalom hozz{j{rult a hazai katolicizmus t{rsadalmi önszerveződéséhez. A 

mozgalom kereteibe tartozó egyesületek lehetőséget nyújtottak tagjaiknak a laiciz{lódott 

t{rsaiktól való elkülönülésre. A P{zm{ny Egyesületben tömörülő újs{gírók elhat{rolt{k 

magukat nemkatolikus kollég{iktól, akikkel szemben az anyagiak és a presztízs terén 

h{tr{nyos helyzetben érezték magukat, és elutasított{k a nemkatolikus újs{gír{s {ltaluk 

„elvtelen”-nek tartott mindennapi gyakorlat{t. A Katolikus Sajtóegyesület, a 

sajtóhölgybizotts{gok, illetve a Központi Sajtóv{llalat propagand{ja arra igyekezett r{bírni 

a katolikusokat, hogy kiz{rólag az {ltaluk megbízhatónak tartott lapokból (és később: 

r{dióműsorokból) t{jékozódjanak. 

A mozgalom vezetői arra törekedtek, hogy a lapkiad{s minden f{zis{t saj{t, az 

egyh{zhoz ragaszkodó munkat{rsakat alkalmazó szervezetek útj{n bonyolíthass{k le. A 

P{zm{ny Egyesület mellett ezt a célt szolg{lta többek között az Apostol nyomda, a Bangha 

{ltal szervezett nyomd{szl{ny-szervezet és Bíró Ferenc p{ter rikkancsh{lózata. Ezért 

prób{lkoztak a vidéki pléb{nosok bevon{s{val a lapok sz{m{ra terjesztő- és tudósító 

h{lózatot létrehozni, olvasóköröket, népkönyvt{rakat szervezni. Tevékenységük 

h{tterében a kimondott célokon túl az a megfontol{s húzódott meg, hogy a közönyös 

katolikusok sz{m{ra ösztönző péld{val szolg{ljanak, a m{r öntudatos egyéneket pedig 

megerősítsék elkötelezettségükben. 

A sajtómozgalom ugyanakkor soha nem v{lt tömegessé, hanem egy szűk réteg ügye 

maradt. Fő célkitűzését, azt, hogy minden katolikus csak katolikus lapokat olvasson, még 

a mozgalom sz{mos vezetője is irre{lisnak tartotta. Tevékenysége mégis nagyban 

hozz{j{rult ahhoz, hogy a Központi Sajtóv{llalat keretein belül megvalósulhatott az 

orsz{gos katolikus sajtó professzionaliz{lód{sa. Korl{tait ugyanakkor pontosan jelzi, hogy 

a KSV a közéletben elsősorban az {ltal{nos kereszténységet és a legitimizmust képviselte. 

A sajtómozgalom vezetői az 1920-as évek végén ezért m{r a v{llalat „rekatoliz{l{s{t” 

tartott{k sürgető feladatnak. 

 

 



11 

V. Vonatkozó publik{ciók 

1. A katolikus sajtómozgalom történetének forr{sai. In: „Alattad a föld, fölötted az 

ég…” Forr{sok, módszerek és útkeresések a történetír{sban. Szerk.: Balogh Margit. 

Budapest, 2010., ELTE BTK Történelemtudom{nyok Doktori Iskola. 141–159. p. 

2. Felekezeti renesz{nsz és „{ltal{nos kereszténység” az 1920-as évek magyar katolikus 

sajtój{ban. In: Komment{r. 2010. 5. sz{m. 53–64. p. 

3. A tőrdöfés és az újs{gírók. Sajtóellenesség a keresztény-nemzeti kurzus éveiben, 

1919–1922. In: Médiakutató. 2010. ny{r 85–99. p. 

4. A magyar katolicizmus és a sajtó kérdése a XIX-XX. sz{zad fordulój{n. In: Fejezetek a 

tegnap vil{g{ból. Tanulm{nyok a 19-20. sz{zad történelméből. Főszerk.: Gergely Jenő. 

Budapest, 2009., ELTE Történelemtudom{nyok Doktori Iskola. 160–178. p. 

5. Proh{szka Ottok{r sajtószervező tevékenysége. In: Proh{szka-tanulm{nyok, 2007–2009. 

Szerk. Mózessy Gergely. Székesfehérv{r, 2009., Székesfehérv{ri Püspöki és 

Székesk{ptalani Levélt{r. 45–67. p. 

6. Sajtó, felekezet, politika. A Központi Sajtóv{llalat első évei (1919–1922). In: Múltunk. 

2009. 3. sz{m.171–201. p. 

7. Médiah{ború 1919-ben: a Déli Hírlap ügye. In: Médiakutató. 2008. tavasz. 69–80. p. 

8. A katolikus újs{gírók önszerveződése: az Orsz{gos P{zm{ny Egyesület a dualizmus 

kor{ban. In: Ahogy mi l{tjuk. Főszerk.: Gergely Jenő. Budapest, 2007., ELTE BTK. 115–

134. p. 

9. A M{ria kongreg{ciók és a sajtókérdés a dualizmus kor{ban. In: Magyar 

Egyh{ztörténeti V{zlatok. 2005. 3–4. sz. 83–100. p. 

10. A „sajtóapostolok”. A Katolikus Sajtóegyesület és az egyh{zi megújul{si mozgalmak 

oszloposod{si törekvései a sz{zadelőn. In: Sz{zadvég. 2005. 2. sz. 129–160. p. 


